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8 Voorwoord

 
VOORWOORD
NAAR BINNEN GERICHTE KUNST

Vele eeuwen lang werd 
astrologie hoog gewaar- 
deerd als bron van wijsheid 

en zelfkennis en als verbinding met 
een magische wereld voorbij of 
achter de materialistische 
levenssfeer.

De astrologie ontstond in aloude 
samenlevingen waarin de mens- 
heid zichzelf zag als intrinsiek 
onderdeel van alles wat leeft, niet 
als waarnemers aan de zijlijn, maar 
als deelnemers aan wat zich afspeelt 

in de kosmos. Eeuwenlang behoorde 
ze tot de belangrijke denkwijze die 
de westerse esoterische of mystieke 
traditie vormt, samen met de 
alchemie, kabbala en magie. Ze is het 
product van een filosofie die ons 
plaatst binnen een bezielde kosmos 
waarin alles onderling is verbonden 
en alles betekenis heeft.

Als zodanig contrasteert ze met de 
huidige opvatting dat we geïsoleerd 
zijn binnen het universum en dat het 
leven een biologisch toeval is, 

zonder inherente betekenis of doel. 
De geboortehoroscoop is dus zowel 
je persoonlijke horoscoop, met jouw 
individuele karakter en roeping, als 
de reflectie van iets groters, je 
unieke plaats in het altijd draaiende 
wiel.

Esoterisch betekent simpelweg 
‘innerlijk’ of ‘verborgen’. Astrologie 
is dus in wezen een innerlijke kunst, 
gericht op innerlijke ervaring en 
onderzoek van de verborgen 
patronen die ten grondslag liggen 
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9Voorwoord

De persoonlijke horoscoop omvat elke denkbare levenssfeer, van 
geboorte tot dood en alle stadia ertussenin. Hij onthult je 
motieven en behoeften, wat je ertoe brengt te doen wat je doet, te 
gaan waarheen je gaat en te zoeken wat je zoekt. 

aan elk menselijk leven en ook aan 
het leven zelf. Ze biedt een mate 
van zelfkennis waarmee we de 
wereld om ons heen beter kunnen 
begrijpen: onze relaties met andere 
mensen en de ervaringen die we 
opdoen.

De persoonlijke horoscoop omvat 
elke denkbare levenssfeer, van 
geboorte tot dood en alle stadia 
ertussenin. Hij onthult je motieven 
en behoeften, wat je ertoe beweegt 
te doen wat je doet, te gaan 

waarheen je gaat en te zoeken wat 
je zoekt. Hij beschrijft zowel het 
letterlijke als het psychologische en 
verenigt verleden, heden en 
toekomst in één allesomvattend 
model.

Kortom, we kunnen stellen dat je 
horoscoop een soort kaart is van je 
zielsintentie en hij laat zien hoe je 
die tot uiting brengt in de wereld 
door de persoon te zijn die je bent. 

Tegelijkertijd is de astrologie ook 
een heel praktische vorm van 

kennis. Ze wekt je psychologisch 
bewustzijn, toont je de talenten en 
vaardigheden waarover je beschikt 
en hoe je de beste versie van jezelf 
kunt zijn. Maar ze helpt je ook 
nuttige strategieën te bedenken in 
moeilijke perioden vol twijfel.

In dit boek kun je al deze lagen 
vinden. Het is een gids naar de 
rijkdom van je eigen innerlijke 
wereld, maar ook een praktische 
levensgids.

Carole Taylor
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12 De geschiedenis van de astrologie

WAT IS  
ASTROLOGIE?
EEN ALOUDE PRAKTIJK VOOR DE MODERNE TIJD

De astrologie vroeger en nu
Veel mensen zien astrologie als iets van 
een voorbije tijd. Toch wordt astrologie 
nog steeds beoefend en heeft zelfs in de 
twintigste en eenentwintigste eeuw 
aan relevantie gewonnen. In ons huidige 
wetenschappelijke tijdperk bestaat 
wellicht meer dan ooit behoefte aan een 
alternatieve visie die beantwoordt aan 
ons menselijke verlangen naar 
betekenis en spirituele verbinding.

De astrologie zoals die nu wordt 
beoefend, gebaseerd op het concept van 
de geboortehoroscoop, heeft haar 
wortels in de Babylonische en Griekse 
oudheid. De Babyloniërs bedachten de 
dierenriem en kenden betekenis toe aan 
de bewegingen van de planeten als 
boodschappers van de goddelijke wil. 
Deze ideeën werden na de veroveringen 
van Alexander in de 4de eeuw v.Chr. 
overgenomen door de Grieken. Onder 
invloed van de Griekse kosmologie en 
ideeënwereld ontstond daaruit de 
horoscoop zoals we die nu kennen.

Wat is een horoscoop?
Een horoscoop is een gestileerde 
afbeelding van de kosmos, getekend 
voor een specifieke tijd en plaats. Het is 
een geocentrisch model (dus met de 
aarde in het centrum), een beeld van de 

Astrologie kunnen we definiëren als de interpretatie van de 
bewegingen en patronen van de planeten en andere hemel- 
lichamen en hun relatie met het leven op aarde. Ze stoelt op 
een visie van de kosmos als een holistische eenheid.
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13Wat is astrologie?

De geboortehoroscoop is een holistisch beeld van jezelf. 
De symbolen beschrijven zowel innerlijke als externe 
omstandigheden en alle niveaus van je persoonlijke 
geschiedenis en ervaring.

kosmos dat de waarnemer plaatst in het 
centrum van het wiel met de hemel 
eromheen. Het geeft aan dat er een 
betekenisvolle schakel tussen de mens 
en de kosmos bestaat.

Op dit beeld vind je de twaalf tekens 
van de dierenriem als omgrenzend wiel 
van de horoscoop, plus op z’n minst de 
Zon, de Maan en de planeten, van 
Mercurius tot Saturnus; maar vaak ook 
nog met Uranus, Neptunus en Pluto, 
plus andere hemellichamen die de 
astroloog graag op zijn horoscoop wil 
tekenen, rond het wiel geschikt 
overeenkomstig hun positie in de hemel.

Het woord ‘horoscoop’ (‘waker van 
het uur’) verwees oorspronkelijk naar 
een heel specifiek punt op de geboorte - 
horoscoop: het rijzende teken (het 
sterrenbeeld dat ten tijde van de 
geboorte oprees aan de oostelijke 

horizon). Later duidde het woord de hele 
geboortehoroscoop aan en dat doet het 
nog steeds.

Wat je horoscoop je vertelt
De geboortehoroscoop is een holistisch 
beeld van jezelf. De symbolen 
beschrijven zowel innerlijke als externe 
omstandigheden en alle niveaus van je 
persoonlijke geschiedenis en ervaring. 
Alles wat je bent en doet, is op de een of 
andere manier in deze dynamische 
afbeelding opgenomen.

Je horoscoop weerspiegelt dus jouw 
unieke karakter. Hij erkent en bevestigt 
je diepste gevoelens, zorgen en wensen 
en laat zien wat betekenis voor je heeft 
en hoe je manieren kunt vinden om te 
stralen.
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